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Lehti on Maunulan kehittä-
misen riippumaton äänen-
kannattaja. Se tehdään ja jae-
taan vapaaehtoisvoimin. Ter-
vetuloa mukaan tekemään 
lehteä.

Toimitus:
Helen Elde, Hannele Ran-
kamo, Ann-Mari Ruhanen, 
Hannu Kurki, Virpi Räty, 
Jouko Jauhiainen, Hanna 
Horppila ja Marjatta Varis.

Jakelu:
Vapaaehtoiset jakajat ter-
vetulleita. Yhteystiedot 
Mediapajalle.

Seuraava Maunulan 
Sanomat ilmestyy syyskuun 
lopulla.

Ilmoitushinnat: esim. 1 
palsta x 50 mm = 50 pals-
ta mm = 50 €, 2 palstaa x 50 
mm = 100 palsta mm = 100 
€, 2 palstaa x 100 mm = 200 
palsta mm = 200 €. Etusivun 
ilmoituksia ja yli 30 % sivun 
kokoisia ilmoituksia lehti ei 
julkaise.

ISSN 1239-9426 

JOULUKUKKATARJOUS!
Hyasintit 4 kpl/10€

Amaryllis ja Joulutähti alk. 4,90€/kpl

JOULUKUUSET alk. 45€

Avoinna ma-pe 9-18, la 9-16, su 10-16
Pirkkolantie 20, puh. 09 877 522 10

sähköposti: myynti@pirkkolankukka.fi

www.pirkkolankukka.fi
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Viikoittain VaihtuVa ruokalista! 

Wotkin´s 
lihatukun 
joulutuotteet, 
kinkut ja 
laatikot 
tilattavissa 
tehtaan-
myymälän 
hinnoin!

Rajametsäntie 32
p. 09-724 0360

Vaatekorjaukset
Tilaustyöt
Hääpuvut
Nahkavaatteet
Turkit
Pesulapalvelu
Nahkapesu
Kodintekstiilit
Alihankinta ym.
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Länsi-Pakila
Rapparintie 6
(09) 752 2668

www.ullastiina.fi

ASUSTEHUOLTO ULLASTIINA

info@ullastiina.�
050 5363 904

PESULAP
ALVELU

Maunula-levyn julkista-
minen on siirtynyt maa-
liskuuhun 2016. Levyn 
työstämisestä on vastan-
nut Kärtsy Hatakka ja 
sen tuottajana on toimi-
nut Pave Maijanen. Le-
vyn musiikki on jo ääni-
tetty ja editoitu. Levykan-
nen suunnittelun tekee 
maunulalainen graafikko 
Lasse Rantanen. 

Levy tehdään vuosina 
1978–83 toimineen mau-
nulalaisen Flatus-yh-
tyeen musiikin pohjal-
ta. Tuon ajan pirkkola-
laisten, maunulalaisten 
ja pakilalaisten nuorten 

Odotettu levy julkaistaan maaliskuussa 2016
elämään ja maa-
ilmankuvaan voi 
tutustua lukemal-
la Hessu Pirhosen 
romaani Stidi al-
la – Pirkkolan po-
jat. Pirhosen kir-
jan tapahtumat si-
joittuvat syksyyn 
1977. Kirjassa ku-
vataan nuorten 
elämää koulun, 
urheilun, nuori-
somusiikin ja jen-
gien välissä. Mau-
nula-levyn histo-
ria kuten Pirho-
sen kirjan tapah-
tumat kytkeyty-

vät Maunulan nuorisota-
loon eli Lärvään, joka ny-
kyisin toimii kirjastona.

Maunula-levyn rahoi-
tuksesta on vastannut 
Maunula-Seura.  Levystä 
kertyy yhteensä kustan-
nuksia Maunula-Seural-
le noin 12000 euron edes-
tä. Levyn tekemistä voi 
tukea Maunula-Seuran 
yhteisö- ja kannatusjäse-
nyyksinä. Maunula-seu-
ran yhteisöjäseniä voivat 
olla taloyhtiöt, yhdistyk-
set ja yritykset. Levyn jul-
kistuksen uskotaan tuo-
van positiivista julkisuut-
ta Maunulalle ja levyn te-
koon osallistujille.

Flatuksen keikkajuliste 1980-luvun 
alkupuolelta. Vuosina 1978-1983 
soittaneen bändin jäsenet olivat 
loppuaikoina vasemmalta alkaen: 
Markku Mutru, kitara, (k. 2012), Anssi 
Salminen, basso, Pauli ”Tote” .
Hatakka, rummut, myöhemmin piano 
ja Ilkka ”Ile” Nieminen (k. 2006), 
laulu, komppikitara.

Maunulassa jo 35 vuotta! 

Maunulan 
Fysikaalinen
hoitolaitos 
 hieronta - akupunktio 
- osteopatia-jalkahoito-
kosmetologiset työt

Palvelumme: 
- fysioterapia 
- hieronta  
- akupunktio  
- osteopatia 
- jalkahoidot 
- kosmetologi 
Myös kotikäynnit. 
Helander-kodin 
yhteydessä 
upeat tilat ja kuntosali.

MYÖS 
LAHJAKORTIT!

p. 09-7249577 
www.rajakaski.fi

rajakaski@rajakaski.fi
HELANDER-KOTI

Suursuonlaita 29, 00630 
Helsinki

TERVETULOA! 
KUNNON HOITOON!

Maunulan Seudun 
Eläkkeensaajat ry

toivottaa kaikille 
alueen asukkaille

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2016


